
 
 

 

 ـ بشأف9999( لسنة 55قانوف رقـ ) 

 تنظيـ تداوؿ مبيدات اآلفات النباتية

 باسـ الشعب.

 رئيس الجميورية.

 بعد اإلطالع عمى دستور الجميورية اليمنية.          

 وبعد موافقة مجمس النواب.         

 -أصدرنا القانوف اآلتي نصو:         

 الفصؿ األوؿ

 التسمية والتعاريؼ 

 يسمى ىذا القانوف )قانوف تنظيـ تداوؿ مبيدات اآلفات النباتية(.  (:9مادة)

يكوف لمكممات و العبارات اآلتية المعاني المبينة قريف كؿ منيا ما لـ يدؿ سياؽ النص عمى   (:5مادة)
 خالؼ ذلؾ.

 الجميورية: الجميورية اليمنية.

 الوزارة: وزارة الزراعة والري.

 الوزير: وزير الزراعة والري.

 ية المختصو: اإلدارة المختصة لوقاية النباتات في ديواف عاـ وزارة الزراعة والري.الج

 المجنة: لجنة تسجيؿ المبيدات.

 الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي عممية مف عمميات تداوؿ المبيدات.

ي، يستخدـ في المبيدات: كؿ مادة أو عنصر أو مزيج أو خميط مف المواد الكيميائية أو مستحضر طبيع
مجاؿ الزراعة يكوف الغرض منو الوقاية مف أي آفة نباتية أو القضاء عمييا أو مكافحتيا عف طريؽ 

إبادتيا أو طردىا أو جذبيا، أو التقميؿ مف أعدادىا، وتشمؿ أيضًا اليرمونات، وجميع المواد المنظمة لمنمو 
سقاط األوراؽ واألزىار في إطار  مبيدات اآلفات النباتية، وجميع المواد التي و الحمؿ عمى النباتات، وا 

 تستعمؿ لوقاية المحاصيؿ قبؿ أو بعد حصادىا أو أثناء تخزينيا أو نقميا.

اآلفة النباتية: كؿ كائف حي يسبب ضررًا اقتصاديًا لمنباتات أو منتجاتيا أثناء زراعتيا أو نقميا أو خزنيا 
 أو تسويقيا.

تداوؿ المبيدات: مزاولة أي عممية تجارية أو صناعية أو زراعية أو فنية تتناوؿ استيراد أو تصدير أو نقؿ 
 أو بيع أو تخزيف أو تعبئة أو تجزئو أو تحضير أو تجييز أو مزاولة مينة مكافحة اآلفات.

والبيانات العممية الشاممة التسجيػػؿ: العممية التي توافؽ بيا المجنة عمى تداوؿ المبيد بعد تقييـ النتائج 
 التي تبيف فعاليتو وعدـ خطورتو عمى صحة اإلنساف و الحيواف والبيئة.

 الترخيػػص: موافقة الوزارة عمى تداوؿ المبيدات وفقا لإلجراءات الخاصة بذلؾ.

 التصريػػح: الموافقة الفنية المسبقة مف الوزارة الستيراد وتصدير المبيدات.

 جراءات التي تنفذىا الجية المختصة لمتأكد مف التقيد بأحكاـ ىذا القانوف.الرقابة والتفتيش: اإل

 الفصؿ الثاني

   



 األىداؼ العامة

 -(: ييدؼ ىذا القانوف إلى:3مادة)

 تنظيـ عمميات تداوؿ مبيدات اآلفات النباتية. -أ

 تنظيـ إجراءات التسجيؿ والرقابة والتفتيش لمبيدات اآلفات النباتية. -ب

اطر المبيدات النباتية وآثارىا السامة عمى صحة اإلنساف والحيواف والبيئة وحماية األعداء تالفي مخ -ج
 الطبيعية والحشرات االقتصادية النافعة.

 الفصؿ الثالث

 تسجيؿ مبيدات اآلفات النباتية

تشكؿ بقرار مف الوزير بناء عمى اقتراح الجية المختصة لجنة مف ذوي االختصاص بمجاؿ  -(: أ4مادة)
لمبيدات تسمى )لجنة تسجيؿ مبيدات اآلفات النباتية( ويكوف مقرىا موقع الجية المختصة بصنعاء ويحدد ا

 القرار مياميا،ومواعيد اجتماعاتيا.

تعد المجنة دليال يسمي دليؿ تسجيؿ وتداوؿ مبيدات اآلفات النباتية يتضمف كافة اإلجراءات والبيانات  -ب
وتداوؿ المبيدات يتـ اعتماده مف قبؿ الوزير ويعطى لطالبيو بسعر والوثائؽ والشروط الالزمة لتسجيؿ 

 التكمفة.

(: تنشئ المجنة المختصة سجاًل وتصدر شيادة تسجيؿ نظير رسـو قدرىا مبمغ عشرة آالؼ لاير 5مادة)
 -لممبيدات المسموح بتداوليا في الجميورية عمى أف يتضمنا بيانات السجؿ والشيادات ما يمي:

 ؿ مبيد أو تركيز أو صورة تجييز منو برقـ تسجيؿ خاص بو.أف يسجؿ ك -أ

 أف يسجؿ كؿ مبيد منتج مف شركة ما برقـ تسجيؿ مستقؿ خاص بو. -ب

 -(: تتـ إجراءات تسجيؿ المبيدات وفقًا لآلتي:6مادة)

 التقدـ بطمب كتابي لتسجيؿ أي مبيد إلى الجية المختصة. -أ

جارب الحقمية عمى المبيد المراد تسجيمو وعمى نفقة طالب تجري كافة التحاليؿ واالختبارات والت -ب
 التسجيؿ عمى أف ال تقؿ المدة الزمنية التجريبية لتسجيؿ المبيد عف سنتيف وال تزيد عمى ثالث سنوات.

 (: يحظر بعد تسجيؿ المبيد إجراء أي تعديؿ أو تبديؿ في تركيبتو أو نشرتو.7مادة)

 ة خمس سنوات مف تاريخ تسجيمو قابمة لمتجديد.يسري تسجيؿ المبيد لمد -(: أ8مادة)

 يجوز إعادة النظر في التسجيؿ ألي مبيد سبؽ تسجيمو في حالة حدوث أي مستجدات تحتـ ذلؾ. -ب

  -(: يمغى تسجيؿ المبيد في الحاالت التالية:9مادة)

 إذا ظير فيو خواص جديد لـ يعرؼ قبؿ التسجيؿ كاف مف شأنو أف يمنع تسجيمو.-9

 إذا انتيت مدة صالحية التسجيؿ الذي نص عمييا في ىذا القانوف. -

يحؽ لصاحب الشأف أف يتقدـ بتظمـ لموزير ضد قرار المجنة الصادر برفض أو إلغاء تسجيؿ  -(:أ91مادة)
المبيد خالؿ ستيف يومًا مف تاريخ صدوره عمى أف تكوف قرارات المجنة وفقًا لمضاميف الفقرة )ج( مف 

 (.3المادة )

عمى الوزير عند تسممو التظمـ أف يحيؿ األمر إلى أي ىيئة عممية متخصصة بيذا الشأف لالسترشاد  -ب
 برأييا والبت خالؿ ستيف يومًا.

 وفى جميع األحواؿ يحؽ لممتظمـ المجوء إلى القضاء. -ج



 الفصؿ الرابع

 تداوؿ مبيدات اآلفات النباتية

يكف حاصاًل عمى   مف عمميات تداوؿ المبيدات ما لـ (: يحظر عمى أي شخص مزاولة أي عممية99مادة)
 ترخيص مف الجية المختصة.

 -(: تتـ إجراءات منح الترخيص لتداوؿ المبيدات وفقا لآلتي:95مادة)

يحؽ ألي شخص التقدـ بطمب كتابي إلى الجية المختصة لمحصوؿ عمى تراخيص تداوؿ المبيدات  -أ
 نظير رسـو قدرىا مائة ألؼ لاير.

ـ الجية المختصة قبؿ إصدار الترخيص بإجراء المعاينات الالزمة لممحالت المعدة لتخزيف وبيع تقو  -ب
 المبيدات لمتأكد مف استيفائيا لالشتراطات الصحية والفنية التي تنظميا الالئحة.

تصدر الجية المختصة وفقًا لممياـ واالختصاصات الموكمة إلييا التراخيص بعد موافقة الوزير وتكوف  -ج
 مدة الترخيص سنتاف قابمة لمتجديد نظير رسـو قدرىا خمسيف ألؼ لاير.

يجوز ألي شخص الحصوؿ عمى أكثر مف ترخيص لمزاولة اكثر مف عممية مف عمميات  -(:أ93مادة)
شريطة أف تتوفر فيو الشروط الالزمة التي تحددىا الالئحة لكؿ عممية وفي جميع األحواؿ تداوؿ المبيدات، 

يجب أف يكوف تحت إشراؼ ميندس زراعي يمني متخصص في وقاية النبات أو فني زراعي يمني مع خبرة 
 في مجاؿ وقاية النبات ال تقؿ عف خمس سنوات.

اقد معو أو طمب المشرؼ إنياء التعاقد ألي سبب إذا قاـ المرخص لو بإنياء خدمات المشرؼ المتع -ب
 يومًا. 95مف األسباب وجب عمى الطرفيف إبالغ الجية المختصة كتابيًا بذلؾ خالؿ مدة أقصاىا 

عمى كؿ شخص يرغب في استخداـ أو استقداـ عمالو أجنبية لمقياـ بأعماؿ تداوؿ المبيدات أف يتقدـ  -ج
 لؾ أحكاـ قانوف العمؿ النافذ.بطمب إلى الجية المختصة ويراعي في ذ

يحظر عمى أي شخص استيراد أو تصدير مبيدات اآلفات النباتية ما لـ يكف حاصال عمى   (:94مادة)
 تصريح مسبؽ مف الجية المختصة.

 -تتـ إجراءات الحصوؿ عمى تصاريح الموافقة عمى استيراد أو تصدير المبيدات وفقًا لآلتي:  (:95مادة) 

لتقدـ إلى الجية المختصة بطمب كتابي لمحصوؿ عمى تصريح الستيراد وتصدير يحؽ ألي شخص ا -أ
المبيدات المسجمة ما لـ يكف ليا وكيؿ محمي وفي حالة وجود وكيؿ محمي يجب الحصوؿ عمى موافقة 

 كتابية منو باالستيراد.

والتصدير نظير تصدر الجية المختصة وفقًا لممياـ واالختصاصات الموكمة إلييا تصاريح االستيراد  -ب
 مف إجمالي قيمة االستيراد. 5/9111نسبة قدرىا 

ألغراض البحث العممي أو التسجيؿ فقط يصرح ألي شخص اعتباري باستيراد مبيدات كعينات، بحيث  -ج
 ال تزيد الكمية عف عشريف كجـ/لتر لكؿ مادة أو تركيز شريطة توفير المواد القياسية لمتحميؿ.

قد تنجـ عف انتياء صالحية إستخداـ المبيد تقوـ الوزارة بإصدار التصاريح في تجنبا لممخاطر التي  -د 
 حدود الكميات المطموبة لالستخداـ سنويًا.

(: يحظر استيراد أي نوع مف أنواع المبيدات إال عف طريؽ االستيراد مباشرة مف الشركات المنتجة 96مادة)
 والمصنعة.

تحمؿ عبواتو وفى مكاف ظاىر، بالمغة العربية البيانات  (: كؿ مبيد يتـ استيراده يجب أف97مادة) 



 -واإلرشادات التالية:

االسـ العممي واالسـ التجاري و التركيب الكيميائي )عربي/إنجميزي( لممبيد والنسب المئوية لممادة  -أ
 الفعالة والمواد المضافة وصورة تجييزه.

 ي.اسـ وعنواف كؿ مف الشركة المنتجة والمستورد المحم -ب

 الكمية الصافية بالوعاء. -ج

مدة صالحية المبيد مكتوبة حفرًا في ذات الغالؼ الخارجي لمعبوه بحيث ال تقؿ فترة الصالحية عف  -د
 سنتيف وفقا لمظروؼ المناخية في الجميورية.

بياف باآلفات التي صنع المبيد لمكافحتيا وطرؽ ونسب االستعماؿ ومدة فترة األماف التي يتعيف  -ىػ
 انقضاؤىا بيف آخر رشو وقطؼ المحصوؿ.

بياف باالحتياطات الواجب اتباعيا عند استعماؿ المبيد وتحديد طرؽ وأساليب اإلسعافات األولية في  -و
 ىذه الحالة.حالة التسمـ ونوع العالج المستعمؿ في 

 توضيح آثار المبيد الضارة عمى الكائنات الحية والبيئة. -ز

 بياف معدالت قابمية المبيد لمخمط والمزج بالمبيدات األخرى. -ح

وضع عالمة التحذير عمى كؿ عبوه لممبيد وسائر العبارات الدالة عمى خطورتو وطبيعتو السامة وبياف  -ط
 مص مف العبوات بعد إفراغيا.شروط وأوضاع تخزيف المبيد وسبؿ التخ

 رقـ وتاريخ تسجيؿ المبيد في اليمف، وكذلؾ رقـ وتاريخ اإلنتاج ورقـ الخمطة. -ي

 -(: يجب عمى المصرح لو باستيراد المبيدات االلتزاـ بما يمي:98مادة)

إخطار الجية المختصة قبؿ أسبوع مف وصوؿ المبيدات إلى المنفذ الجمركي الرسمي المحدد -أ 
 يح.بالتصر 

 تقديـ كافة الوثائؽ الخاصة بالمبيدات المستوردة لمجية المختصة. -ب

إرساؿ عينات مف المبيدات المستوردة تحت إشراؼ الموظؼ الفني المختص في المنفذ الجمركي إلى  -ج
الجية المختصة قبؿ الشروع في إجراءات التخمص الجمركي لمتأكد مف مدى مطابقتيا لمشروط والمواصفات 

 خالؿ مده ال تزيد عف أسبوع.الفنية 

إعادة التصدير خالؿ مدة ال تزيد عف ثالثيف يومًا وعمى نفقتو الخاصة ألي كمية مف المبيدات إذا ثبت  -د
 عدـ مطابقتيا لمشروط والمواصفات الفنية.

 -(: يجب عمى تجار المبيدات المرخص ليـ عند تداوليـ لممبيدات االلتزاـ بما يمي:99مادة)

 محؿ االتجار لممبيدات فقط وما يتعمؽ بيا مف األدوات الخاصة بالمكافحة. أف يخصص -أ

 أف يحتفظ بسجؿ مرقـ ومختـو بختـ الجية المختصة لقيد المعامالت التجارية. -ب

أف تخزف وتباع جميع أنواع المبيدات داخؿ عبواتيا األصمية، وال يجوز لممستورديف أو البائعيف فتح  -ج
 زئة محتوياتيا.العبوات األصمية وتج

( مف ىذا القانوف ال يجوز البيع أو التعامؿ مع األشخاص 39مع عدـ اإلخالؿ بما ورد في المادة ) -د
 غير الراشديف.

(: يحظر إصدار نشرات فنية محمية أو نشر إعالنات تجارية لغرض الدعاية لممبيدات عف طريؽ 51مادة)
 المختصة. وسائؿ اإلعالـ وغيرىا إال بعد أخذ موافقة الجية



 الفصؿ الخامس

 الرقابة والتفتيش

جراءات الرقابة والتفتيش عمى أي عممية مف عمميات 59مادة) (: تتولى الجية المختصة مباشرة أعماؿ وا 
 تداوؿ المبيدات بصوره دورية أو مفاجئة.

مف يتمتع الموظفوف المختصوف الذيف يصدر بيـ قرار مف وزير العدؿ بناء عمى اقتراح  -9(:55مادة)
الوزير بصفة الضبطية القضائية فيما يتعمؽ بتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف، ويجب عمييـ إبراز البطاقة التي 

 -تثبت ميمتيـ قبؿ قياميـ بأي مف أعماؿ الرقابة والتفتيش ويتمتعوف بالسمطات التالية:

 تفتيش أماكف تداوؿ المبيدات. -أ

 قة بتداوؿ المبيدات ميما كاف نوعيا.االطالع عمى جميع الوثائؽ والمستندات المتعم -ب

غالؽ المحالت أو المخازف بالتنسيؽ  -ج اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة ومنيا الحجز عمى المحتويات وا 
 مع الجيات المعنية.

أخذ عينات مف العبوات أو النباتات أو غيرىا مف المواد التي عولجت أو تعرضت لممبيدات إلجراء  -د
 الالزمة ليا ورفع التقارير التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنيا. الفحوصات والتحاليؿ

أي عممية أو إجراء يقـو بو الموظؼ المختص وىو بصدد مباشرة الرقابة والتفتيش ال بد أف يتـ  -5 
 إثباتيا في محاضر رسمية.

 وفي كؿ األحواؿ يحؽ لممتضرر المجوء إلى القضاء. -3

 -(: يكوف لمجية المختصة الحؽ في أتحاذ اإلجراءات اآلتية:53مادة) 

 مصادرة ووقؼ بيع المبيدات المخالفة ألحكاـ ىذا القانوف. -أ

لزاميـ بسحب المبيدات المنتيية  -ب تنبيو الوكالء قبؿ ثالثة أشير مف تاريخ انتياء الصالحية لممبيدات وا 
الصالحية خالؿ مده ال تزيد عف شير مف األسواؽ وتجميعيا في مخازنيـ ليتـ التخمص منيا عمى نفقتيـ 

ف عف عدـ صالحيتيا في الخاصة وبالتنسيؽ مع الجيات المعنية وتحت إشراؼ الجية المختصة واإلعال 
 وسائؿ اإلعالـ المختمفة.

يمـز أي شخص يقـو بتداوؿ المبيدات في الجميورية بإعادة تعبئة المبيد الراشح أو المتسرب وتنظيؼ  -ج
 األماكف المموثة ودفع التعويضات المالية تحت إشراؼ الجية المختصة.

 الفصؿ السادس

 العقوبات

عقوبة أشد تنص عمييا القوانيف األخرى تطبؽ عمى المخالؼ ألحكاـ ىذا (: مع عدـ اإلخالؿ بأية 54مادة)
 -القانوف العقوبات التالية:

يحبس لمدة ال تقؿ عف ثالث سنوات وال تزيد عمى خمس سنوات أو بغرامة ال تقؿ عف مميوف وثمانمائة  -أ
المبيد عمى نفقتو إلى  / أ،ب( مع إلزامو بإعادة94،57ألؼ لاير كؿ مف خالؼ حكما مف أحكاـ المادتيف )

 مصدره الذي جمب منو.

يحبس لمدة ال تقؿ عمى سنتيف وال تزيد عمى أربع سنوات أو بغرامو ال تقؿ عف مميوف ومائتيف ألؼ  -5
( مع إلزامو بإعادة المبيد عمى نفقتو إلى مصدره الذي 98لاير كؿ مف خالؼ حكـ الفقرة )د( مف المادة )

 جمب منو.



ؿ عف سنة وال تزيد عمى سنتيف وبغرامو ال تقؿ عف تسعمائة ألؼ لاير كؿ مف خالؼ يحبس لمدة ال تق -3
 (.7حكـ المادة )

( 97،  96عقوبة الغرامة ال تقؿ عف ثالثمائة ألؼ لاير عمى كؿ مف خالؼ حكما مف أحكاـ المادتيف ) -4
عمى نفقتو إلى مصدره ( بإعادة المبيد 97( مع إلزاـ المخالؼ لممادة )98والفقرات)أ،ب،ج(مف المادة )

 الذي جمب منو.

( مع 99عقوبة الغرامة ال تقؿ عف مائة وخمسيف ألؼ لاير عمى كؿ مف خالؼ حكما مف أحكاـ المادة ) -5
 إغالؽ المحؿ حتى يتـ الحصوؿ عمى ترخيص.

 (.51،  99عقوبة الغرامة ال تقؿ عف ثالثمائة ألؼ لاير عمى كؿ مف خالؼ حكما مف أحكاـ المادتيف )-6

( والفقرة 93عقوبة الغرامة ال تقؿ عف تسعيف ألؼ لاير عمى كؿ مف خالؼ حكما مف أحكاـ المادة ) -7
 (.95( مع مصادرة الكمية محؿ المخالفة لمفقرة )ج( مف المادة )95)ج( مف المادة )

فة تطبؽ عمى الشخص االعتباري عقوبة الغرامة النسبية يما يعادؿ قيمة كمية المبيدات محؿ المخال-8
/د 98،  94،  7وبما ال يقؿ عف مميوف وخمسمائة ألؼ لاير أييما أكبر إذا خالؼ حكما مف أحكاـ المواد )

 /أ،ب( وبغرامو ال تقؿ عف ستمائة ألؼ لاير فيما عدا ذلؾ.57، 

تعدد العقوبة بتعدد المخالفة وفي حالة العودة تضاعؼ العقوبة المنصوص عمييا في المادة  -9(:55مادة)
سابقة كما يجوز سحب الترخيص أو التصريح وحرماف المخالؼ مف ممارسة أي نشاط أو عمؿ (ال54)

متعمؽ بالمبيدات أو إغالؽ المحؿ نيائيا أو بصورة مؤقتة وفقا لخطورة و جسامة المخالفة حسب ما تقدره 
 المحكمة.

أو عرضيا لمبيع أو إذا كانت المبيدات المخالفة مما يعد استيرادىا أو صنعيا أو حيازتيا وبيعيا -5
استعماليا محظور في الجميورية طبقا ألحكاـ ىذا القانوف والتشريعات األخرى فإنو يجب إلزاـ المخالؼ 

 بإعادة تمؾ المبيدات عمى نفقتو إلى مصدرىا الذي جمبت منو.

تب عمى (:ال تحوؿ مقاضاة ومعاقبة المخالؼ وفقا ألحكاـ ىذا القانوف عف مقاضاتو جنائيا إذا تر 56مادة)
مخالفتو حدوث فعؿ أو أفعاؿ جريمة معاقبا عمييا قانونا وتعويض كؿ مف لحقو الضرر وفى جميع األحواؿ 

 تراعى حقوؽ الغير وفقا لمتشريعات القانونية النافذة.

 الفصؿ السابع

 األحكاـ العامة والختامية

بتصريح مسبؽ مف قبؿ المجنة  يمنع منعا باتا إدخاؿ أي مبيد ميما كاف نوعو أو كميتو إال -(:أ57مادة)
 المختصة وفي حالة المخالفة يعرض المخالؼ نفسو لمعقوبات الواردة في ىذا القانوف.

يحظر إدخاؿ أو إخراج أو عبور أي مبيد إال مف خالؿ المنافذ الرسمية لمجميورية المحددة في  -ب
 تصريح االستيراد أو التصدير.

 فراج عف أي مبيد إال بتصريح مف الجية المختصة.يحظر عمى أجيزة الجمارؾ واألمف اإل -ج 

(: عمى جميع أجيزة القوات المسمحة واألمف والجمارؾ والتمويف والتجارة والموانئ والمطارات 58مادة)
والبريد والجيات ذات العالقة المساىمة في تنفيذ ىذا القانوف مف حيث ضبط المخالفات ومنع دخوؿ أو 

 ات ما لـ يكف مصرحا ليا أصال مف قبؿ الجية المختصة.خروج أو عبور أي مف المبيد

(: تراعى أحكاـ االتفاقيات الدولية واإلقميمية التي ارتبطت بيا بالدنا عند تنفيذ أحكاـ ىذا 59مادة)



 القانوف.

(: تعفى مف الضرائب والرسوـ الجمركية األجيزة والمعدات والمحاليؿ واألدوات وعينات المبيدات 31مادة)
 ومستمزمات الوقاية الخاصة بمعامؿ ومختبرات الجية المختصة.

(: تنسؽ الجية المختصة مع مجمس حماية البيئة في كؿ ما نص عميو في الفصؿ الثاني مف 39مادة)
 ـ بشأف حماية البيئة.9995( لسنة 56انوف رقـ )الباب الثاني مف الق

(: عمى جميع األشخاص الذيف يزاولوف وقت صدور ىذا القانوف أي عممية مف عمميات تداوؿ 35مادة)
 المبيدات المبادرة إلى تسوية أوضاعيـ وفقا ألحكامو وخالؿ مدة ال تتجاوز ستة أشير مف تاريخ صدوره.

 رسوـ الخدمات لمجيات المختصة بتحميؿ المبيدات.%( مف 75تخصص نسبة ) -(:أ33مادة)

 عمى الوزارة المختصة اعتماد الضمانات الصحية واالجتماعية لمعامميف في وقاية النبات. -ب

 (: تصدر الالئحة التنفيذية المنفذة ألحكاـ ىذا القانوف بقرار مف الوزير.34مادة)

ـ بشأف الئحة تنظيـ تداوؿ مبيدات اآلفات 9989( لسنة 68يمغى قرار مجمس الوزراء رقـ )  (:35مادة)
 النباتية الصادر في صنعاء، كما يمغى أي نص يتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف.

 (: يعمؿ بيذا القانوف مف تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.36مادة)

 صدر برئاسة الجميورية بصنعاء

 ىػ9499/ذو الحجة/54بتاريخ: 

 ـ9999/إبريؿ/91الموافؽ: 

 عمي عبد اهلل صالح
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